
1401(، تابستان 67)مسلسل  3، شماره 17دوره  ،یآموزش  تیریمد یهای فصلنامه نوآور  

127_113 صص  

 

 

 آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی ارائۀ مدل 

 

 3غالمحسین برکت        2*لیال بهمئی        1آبادیفریبا احمدپورکریم 

 

 

 چکیده

کاربردی  صورت  به. این پژوهش از نظر هدف  باشدمیآموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی   ارائۀ مدلهدف پژوهش حاضر 

که در بخش کیفی از تحلیل تماتیک و در  صوورت گرف  ترکیبی، کیفی و کمی  صوورتبه هادادهو از لحاظ روش گردآوری 

مدیران و م لمان  اند ازعبارت آماری ۀشود. اام بهره گرفته SPSS افزارنرمبخش کمی از روش تحلیل عاملی با اسوتفاده از 

ت یین حجم نمونه با اسووتفاده از روش  منظوربهکه   نفر 752به ت داد   99_98 در سووال بندر ماهشووهرابتدایی شووهرسووتان 

و در بخش  عمیق و بررسوی اسوناد ۀشوامل ماواحب در بخش کیفی هاداده یآورامعهدفمند انتخاب شودند. ابزار  یریگ نمونه

و اثرگذار را به عامل اصولی  6 درمجموعاز تحلیل تماتیک  آمدهدسو  به یهاافتهی. بودندسواتته محقق ۀپرسوشونام شوامل کمی

در  آموزش کوارآفرینوانوه در مودارس، یهوایتوانمنوددر ایران،  کوارآفرینوانوه یهواآموزش انود ازکوه عبوارت نودترتیو  نشوووان داد

عوامل محیطی و کارآفرینی،  یهایتوانمند ۀتوسوو  ۀمطلوب در برنام اهداف  شووخاوویتی، یهایژگ یوکارآفرینی و مدارس، 

 ،ند گویه بود 111عامل و  11از تحلیل عاملی که مشوتمل بر  آمدهدسو  به یهاافتهیکارآفرینی. همچنین  یهایتوانمندتوسو ه  

مربوط به  شودهاسوتخرا بیشوترین میزان واریان   پژوهش حاضور، عوامل م نادار هسوتند. براسواس نتای  ۀکلی که  ددننشوان دا

نقش م لمان »و کمترین میزان مربوط به متغیر  «کارآفرینانه یهاآموزش یهایتوانمند ۀآموزان در توس نیازهای دانش» متغیر

 اند ازتالصوه شودند که عبارت عامل اصولی 4نتای  تحلیل عاملی به  درمجموع .اسو   «کارآفرینی یهایتوانمند ۀدر توسو 

در  آموزاندانش توانمندی ۀنع آموزشووی و تحقق توسوو از ابزارهای آموزشووی و عوامل محیطی، موا متأثرنیازهای آموزشووی 
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 مقدمه

  موردتواهااتماعی _اقتاووادی ۀرشوود و توسوو اشووتغال،   جادیا منبع مهم نوآوری، عنوانبهفرینی کارآاتیر  یهاسووالدر 

که یکی از   م تقدند نظرانصووواح  (. بسووویاری از 2014، همکاران)کریمی و  اسووو  کشوووورهای مختله اهان قرار گرفته

با . (2014، همکاران)والریو و  باشوودیمآموزش کارآفرینی  ،سووطک کارآفرینی در هر کشوووری کنندهیینت عوامل  نیترعمده

مناسو     یهامدلدر گام اول با اسوتفاده از الووها و  توانیم، ردیگ یمتواه به اینکه شوخاوی  انسوان در دوران کودکی شوکل 

داریانی و مقیمی،  )احمدپور پرورش داد کودکانکارآفرینی را در  ۀیروح آموزشوی و پرورشوی،یک برنامه صوحیک و داشوتن 

مباحث نظری باشود، شوامل میمحتوای آموزشوی در این دوره  نیترمهم که(. هدف آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی 1393

فرد برای ورود به  ،در آموزش کارآفرینی درواقع ؛(2017)شواپیرو،  اسو  ی نکارآفری یهاهینظرکارآفرینی، مفاهیم، اصوول و 

محتوای آموزش کارآفرینی باید شوونات  افراد را از مسووائل پیرامون تود بار ببرد و  . همچنینشووودیمدنیای واق ی آماده 

 (.1396، همکاران)مرتضی نژاد و  اعطا کندمتفاوت با دیوران به ایشان  یاگونهبهقدرت تحلیل مسائل را 

و موضوووع   در سوواتتار و عملکرد سوویسووتم آموزشووی ایران صووورت گرفته یتواهقابلاگرچه در دو دهه گذشووته تحورت  

که هنوز  دهدیمنتای  مطال ات نشوووان  اما اسووو ؛هکشوووور ما نیز مطرد شووود وپرورشآموزشآموزش کارآفرینی در نظام 

برای آموزش  یگذارهیسورما بودن یینپا توان بهاین مشوکالت می ازامله .داردمشوکالت زیادی در آموزش کارآفرینی واود 

 یهابرنامهتطابق محتوای تواه به اب اد مختله توس ه و آموزش کارآفرینی، تواه کم به آموزش عملی، عدمکارآفرینی، عدم

 یهابرنامهکه  انددادهنشووان  هاپژوهشنتای  (. 2018، همکاران)حقیقی و  اشوواره کرد درسووی با شووراین و نیازهای بازار کار

این دوره  آموزاندانشکارآفرینی در  یهایتوانمند ۀپاسووخووی نیازهای توسوو   توانندینمآموزشووی مدارس ابتدایی کشووور 

اامع و  یابرنامهآموزش کارآفرینی کودکان و نبود  ۀدر حوز یافتهسوازمانمطال اتی و دانش  تألهمچنین  .تحاویلی باشوند

مقطع  آموزاندانشمسووائل و مشووکالت آموزش کارآفرینی  ینترمهمدر این تاوووا از  وپرورشآموزشمدون در نظام  

بدین ترتی  اهمی  و ضرورت کارآفرینی در ارتقاء رشد اقتاادی و رفاه ملی  .(1398، همکاران)مرادی و  باشندیمابتدایی 

و پرداتتن به آن ازو بوده اسو . اهمی  کارآفرینی انکارناپذیر مشوخ  شوده یتوببه توسو هدرحالکشوورهای صون تی و 

کارآفرینی   یهاآموزش(. کودکانی که 1389، همکاران)بهرام زاده و  کشووورها اسوو   توسوو ۀ یهاطرداصوولی  یهابرنامه

، تالقی  و هاپژوهشاسوواس  (. بر2012)رز، هسووتند تفکر  یهامهارتدارای بیشووتر از دیوران  مرات  به ،کنندیمدریاف  

 هاچالشبا مشووکالت و  توانندیماین افراد بهتر  ؛ درواقعم شووخاوویتی در کارآفرینان موفق هسووتند د مهدو ب  نف اعتمادبه

  ۀکوارآفرینی بوا هودف آگواه نمودن و تروی  فرهنوو و روحیو آموزش  بودین ترتیو   (.2017)گیلیوان و عبودللطیه،  مقوابلوه کننود

 ضوومناً .گرددیمیک انتخاب شووغلی  عنوانبهنسووب  به کارآفرینی   هاآندر بینش  ریتأثباعث  ،آموزاندانشکارآفرینی در بین 

 ،پذیری، اسوتقالل ، تمایل به مخاطرههافرصو  ایشوان را از لحاظ تالقی ، توانایی شونات  و اسوتفاده صوحیک از  یهایتوانمند

و با الهام  دهدیمنسوب  به کار، تمایل به حل مشوکالت، بهبود انویزش و تمایالت فردی برای کارآفرین شودن افزایش ت هد  

طرف دیور آموزش کارآفرینی   از (.1392، پرسو  حقو  )تلیلی سوازدیمه موفقی  را روشون راه دسوتیابی ب  هاآنبخشویدن به 

 ریتأثنیز   هاآنو تالقی   نف اعتمادبهکارآفرینی، بر  ۀآشونایی زودهنوام کودکان با مفاهیم پایابتدایی، عالوه بر  یهاسوالدر 

  یریگ شکلموا   توانندیمکارآفرینی دارند،  ۀاین دو سازه نقش مهمی در موفقی  افراد در زمین از آنجا که  ؛مثب  داشته
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که اگر )یید نموده اسو  أمطال ات تهمچنین  (.1398)عزیزی و همکاران،  کارآفرینی در کودکان شووند ۀسواتتار اولیه روحی

 یهانهیزم یسوازفراهمبه  (اسو   یریگ شوکلاسواسوی در کودکان در حال  یهانورشکه مفاهیم بنیادی و )از دوره ابتدایی 

  یاابه «کارآفرینی»مسواعد برای آموزش ییرمسوتقیم کارآفرینی بدردازیم، موفقی  در تربی  کارآفرین و نهادینه شودن نورش 

اسواسوی   یهاچالش تواندیمکه ندرداتتن به آن   یاگونهبه ؛تواهد داشو  همراه به بسوزاییاثرات  آموزاندانشدر  «کاراویی»

 توانیممزایای آموزش کارآفرینی به کودکان  ازامله (.2010)اسووالن،  آتی کارآفرینی فراهم نماید یهابرنامهرا برای توفیق 

فردی  یهامهارتشووکسوو  با کسوو  تجارب مت دد در مشووایل کوچک و بهبود اهش هزینه به این موارد اشوواره کردک ک 

 ،شوووودیمآن از دوران کودکی آیواز دورنموای فکری برای آینوده، بهبود اتالک کواری کوه تکوامول  شیافزا برحسووو  تجربوه،

 هداف در سوراسور گسوترۀارتباطی و تنظیم ا یهامهارت، بهبود مسوللهگسوترش تفکر تالک و حل فهم ارزش پول،  اکتسواب

و رفتوارهوای کوارآفرینوانوه قوابول   هوانورش هموان هوامهوارتکوارآفرینی  ،اهوانی بواندهیو دمنظر  از (.1398، همکوارانعزیزی و عمر )

و فرهنو کارآفرینانه از دوره  هامهارتنورش،  یریگ شوکلآموزش کارآفرینی نقش ضوروری در  ؛آموزش و یادگیری هسوتند

اکسولسوون و ) باشودمیبرای ایجاد درک عمیق در مورد کارآفرینی  یآلدهیادوره نیز . دوران کودکی کندیمدبسوتان به ب د ایفا 

 (.2015همکاران، 

تغییرات  هاواژهمانند سووایر همچنین  ؛بیش از دو قرن نیسوو  که در ادبیات مدیری  و اقتاوواد وارد شووده «کارآفرینی»واژه 

  عنوانبه کهاقتاوادی تبلور یافته  یهاهینظرکارآفرینی ابتدا در اسو . لی برتوردار بودهزیادی به تود گرفته و از رشود تکام

اسوو   از قرن پانزدهم تاکنون، در کانون مکات  قرار داشووته و شوودهشووناتتهعامل اصوولی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتاووادی 

کارآفرین  سوووداگری، بازرگانانی را که در کار تجارت طال و نقره دسوو  داشووتند،پیروان مکت   ؛(1383احمدپورداریانی، )

  هاکیکالسو . گفتندیمایجاد ثروت را زمین و ف ارن کشواورزی را کارآفرین  منشوأ انیگرا   یطبیا  هاوکراتیزیف. دانسوتندیم

، عوامل اصولی ثروت را نیروی کار، سورمایه و مواد اولیه م رفی اان اسوتوارت میلژان باتیسو  سوه و ی نی آدام اسومی ، 

امامی دادند )انجام   مسوللهزیادی را روی این  یها  یف الایتالیا و انولی  ب د از دوران رنسوان    مانندکردند و کشوورهایی 

از اسوو . و مدارس دنیا بدل شووده هادانشووواه یها  یف ال ینترمهمدر حال حاضوور کارآفرینی به یکی از (. 2017لنورودی، 

باتواه   . همچنینقابل آموزش و یادگیری هستندو رفتارهای کارآفرینانه  هانورش، هامهارتاهانی کارآفرینی  باندهیدمنظر 

کارآفرینی نقش ضوروری در  آموزش ؛اسو   ینیدر مورد کارآفر قیدرک عم جادیا یبرا  یآلدهیا ۀدور یدوران کودک  به اینکه

 (.2015. )اکسلسون و همکاران، کندیمو فرهنو کارآفرینانه از دوره دبستان به ب د ایفا  هامهارتنورش،  یریگ شکل

 هایبا روش  "تحلیل موانع آموزش اثربخش درس کارآفرینی و تولید"تویش با عنوان   ۀ( در مطال 1398نادری و همکاران )

عواملی که باعث کاهش اثربخشوی درس کارآفرینی   نیتریاسواسو پیمایشوی به این نتیجه رسویدند که _تلوری و توصویفی گراندد

، کمبود  وپرورشآموزشضو ه مواود در سواتتارهای کارآفرینانه کشوور، ضو ه سواتتار مدیریتی اند ازند عبارتشوو یم

مرتضووی نژاد و اند. شووده بلندمدتو  مدتکوتاهباعث پیامدهای مذکور  ... . همچنین عواملنیروی متخاوو  کارآفرینی و

  ۀعالقوه و روحیو ایجواد ، یزهانو یجوادا آشووونوایی بوا مفواهیم پوایوه، بوایود ابتودایی کوه در دوره کردنود( گزارش 1396) همکواران

وران کارآفرینی صورت پذیرد. آموزش کارآفرینی در د یهایستویشاو  هامهارتپرورش  نیز کارآفرینانه و در دوره متوسطه

رویارویی   کارآفرینانه، زمینۀ یهایژگ یوو  هامهارتضمن پرورش  تواندیمدرسی مدارس،  یهابرنامهکودکی و ادیام آن با 
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 زادهحسونظهیرالدینی و  (.1398مدرسوی سوریزدی و همکاران، آورد )فراهم  آموزاندانشزندگی آینده را برای  یهاچالشبا 

 ۀاهانی کارآفرینی و موسوسو  باندهیدفرینی ایران براسواس گزارشوات ارزیابی وضو ی  کارآ"( طی تحقیقی با عنوان 1399)

در  هاشووات کلی با بررسووی  طوربه که به این نتای  دسوو  یافتند ،"چهار سووال اتیر طیه توسوو اهانی کارآفرینی و 

. این شوودیمسوالم  اکوسویسوتم کارآفرینانه دیده  مت اقباًو  یریگ شوکل، ضو ه سواتتار نهادی برای آمدهدسو  بهگزارشوات 

 مؤسوسواتیکدارچوی عدم اند ازعبارتدر کشوور  ینیموانع کارآفر. همچنین بخشوی  دارد هارسوات  یزنیاز به اصوالد  مسولله 

حمایتی از  یهاسووتمیسوو و نبودن  پاگیرودسوو  در روند صوودور مجوزها، بوروکراسووی، قوانین  ریتأتمجوز،  دهندهارائه

طراحی الووی آموزش کوارآفرینوانوه در "( در پژوهش تویش تحو  عنوان 1398) همکوارانطغرایی و نوپوا.  یوکوارهواکسووو  

آموزان باید در دانشکه  دسوو  یافتند یجهآموزش کارآفرینانه را شووناسووایی نمودند و به این نت یهامؤلفهاب اد و  ،"مدارس

که با شناسایی است دادها و  رندیگ یمکارآفرینانه یاد  یهاآموزش به واسطۀ هاآن ؛ زیراگیری قرار بویرندواق ی یاد یهانیمح

پژوهشوی با ، (1397باشوند. عسوکری فرد و همکاران )ادید ایجاد کنند و نوآوری داشوته یهاسوبکبتوانند  ،تود یهاییتوانا

 ارائه "شوخاویتی یهایژگ یو یگریانجیمبا  آموزاندانشکارآفرینی در  یهایتوانمند ۀارائه الووی آموزشوی توسو "عنوان 

، تشویق  آموزدانشبرای  یالووساز مدرسه، یهابرنامهرویکرد مدیری  مشارکتی در که پژوهش نشان دادند   یهاافتهیدادند.  

 یهایبازاز قبیل هنرهای آوایی و نمایشووی،  ییها  یف الدر کنار  آموزاندانشاحسوواسووی مثب  با  ۀهدفمند و برقراری رابط

 یهایتوانمندشوخاویتی و رشود  یهایژگ یوم ناداری بر  یاثرگذار می،ارتباط کال یهامهارتآموزشوی و تقلیدی و پرورش 

آموزش کوارآفرینی در مقطع " عنوان تحو  ( طی پژوهشوووی 1396) همکوارانبهمنی و د. نو دار آموزاندانشکوارآفرینوانوه در 

کوارآفرینی دریوافتنود کوه مفواهیم  آموزشقوابولبوا هودف شووونواسوووایی مفواهیم  ،"ابتودایی بوا هودف تقویو  نورش کوارآفرینوانوه

 نف عزت د نورش کارآفرینانه شوامل میل به موفقی ، کنترل شوخاوی، تالقی  و نوآوری، در هر یک از پن  ب  آموزشقابل

آموزش کارآفرینی برای "ن ( در پژوهشوی با عنوا1396هسوتند. عزیزی و مختاری ) هافرصو  از  یبرداربهرهو تشوخی  و 

درسوی کارآفرینی دوره  نبال آن بودند تا محتوای برنامۀ به د ،"ابتدایی با رویکرد تلفیقین و بودن در دوره داد  انجام دانسوتن،

دروس ابتدایی اسوتخرا  موارد ذیل در  پژوهش، یهاافتهیابتدایی را با اسوتفاده از رویکرد تلفیقی شوناسوایی کنند. براسواس 

سوواد مالی، شونات  محاوورت  آشونایی با مشوایل، مفهوم پول، ازامله (دانسوتن)مرتبن با  یها  یف المحتوا و (1) اندکشوده

 ارائه  مالی، یهامحاسووبه  انجام یادگیری گروهی، یها  یف ال ازامله( انجام دادن)مرتبن با  یها  یمحتوا و ف ال( 2) .ادید

به مسوویر شووغلی  یمندعالقه ازامله)بودن(  مرتبن با یها  یمحتوا و ف ال (3. )کارآفرینانه ۀمحاووورت، برگزاری بازارچ

 .کارآفرینانه

به این  ،"پیشورف  در مدارس ابتدایی براسواس آموزش کارآفرینی"( طی تحقیقات تود با عنوان 2017سووریامان و کاریونو )

ک تالقی ، ابتکار، باشوندیم هاارزشدرسوی کارآفرینی شوامل این  ۀدر برنام شودهینتدو یهاشوات نتیجه دسو  یافتند که 

دق  عمل  دیادگیری، م لمان بای یها  یف ال. همچنین در اارای هافرصو  توانایی دیدن  و یریپذسوکیر   ئاراسوتقالل،  

اثربخشووی  " تح  عنوان( تحقیقی  2016) هسووی یادگیری در آموزش کارآفرینی را در نظر بویرند. یهایاسووتراتژو  داشووته

 یها  یف البرای شناسایی اهداف مناس  و مرتبن از طریق مذکور پژوهش  نمود. اارا "آموزش کارآفرینی در مقطع دبستان

آموزش کارآفرینی شورک  کردند. در  ۀکودکان در یک برنام نیا دادن کودکان دبسوتانی اارا گردید.کارآفرینانه با هدف قرار 
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مورد هداف کارآفرین شوودن  کارآفرینی شووناتتی و ا یهامهارتکارآفرینی ییرشووناتتی،  یهامهارت ۀاین پژوهش توسوو 

کارآمدی  تود ۀدوره  مناسوبی برای توسو  ،یید کردند که اواتر دوران کودکیتأمذکور تحقیق  هایقرار گرف . یافته یابیارز

شوووناتتی و اهداف  یهامهارت اما؛ یابدمیبه میزان زیادی افزایش  آموزاندانشکارآفرینی  یهامهارتو سوووطک  باشووودیم

آموزش  ۀنقش م لموان در توسووو و " عنوانتحو  ( در پژوهشوووی 2013) همکوارانو  یامم .کنودنمیتغییری  هواآنکوارآفرینی 

این نوع از آموزش در مدارس ابتدایی پرداتتند. نتای   ۀبه بررسووی نقش م لمان در توسوو  ،"کارآفرینی در مدارس ابتدایی

 دارد. آموزاندانش نف اعتمادبهدر بهبود  بسزایینشان داد که کارآموزی نقش  پژوهش مذکور

 

 شناسی  روش

 باشدک  اهداف پژوهش حاضر به شرد ذیل می

 ک اصلی تحقیقهدف 

 کارآفرینی در مدارس ابتدایی آموزش  ارائۀ مدل -

 ک اهداف فرعی

 ابتدایی مدل آموزش کارآفرینی در مدارس یهامؤلفهاب اد و ت یین  -

 مدارس ابتداییموانع آموزش کارآفرینی در ت یین  -

 

 کباشندیم پژوهش حاضر به شرد ذیل سؤارت

 کاصلی سؤال

 کارآفرینی در مدارس ابتدایی کدام اس ؟مدل مناس  آموزش  -

 کفرعی سؤارت

 ند؟امدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کدام یهامؤلفهاب اد و  -

 ؟اندکدامموانع آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی  -

 

 لحاظ از و  اسونادی و میدانیصوورت بهداده  یآورامع ۀاز نظر شویو  ،کاربردی صوورتبه  ی این تحقیق از نظر هدفکل طوربه

از ماووواحبوه بوا  موردنظر یهواداده ،. در بخش کیفیبواشووودیمکمی( -کیفی) ختوهیآم صوووورتبوه وتحلیولیوهتجز یهواکیو تکن

این  از تلوری( اسووتفاده شوود. گرانددماتیک )کیفی ابتدا از روش تحلیل ت یهاداده. در تحلیل ندمتخاوواووان گردآوری شوود

از طریق آن، مباحث مهم پژوهشور . همچنینشودیمکیفی استفاده  یهاداده بطن ( از)موضوعات هاتمروش برای شناسایی 
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و  ندتلوری مورد تحلیل قرار گرفت گرانددحاصول از طریق  یهاافتهیسود   کرد.  را اسوتخرا  هاماواحبهدر متن   شودهمطرد 

از  شودهاسوتخرا اولیه  یهادادهکدگذاری باز با مراا ه به  ۀبرای کدگذاری آماده شودند. در مرحل شودهاسوتخرا  یهاداده

مفاهیم سواتته شودند. پژوهشوور به  و کدهایی به موضووعات مشوترک اتتاواا یاف   ،کدگذاری نکات کلیدی(ها )ماواحبه

و با  شوده یشپا یهامقولهدر کدگذاری انتخابی  .کدگذاری محوری(گرفتند )شوکل  هامؤلفهو  هاتتپرد هاآنیافتن پیوند بین 

پارادایمی  ۀو نظری گرفتنددر الووی نهایی قرار  سوورانجامشوودند.   یبنددسووته، در اب اد محدودتری هاآنتواه به اشووتراکات 

 (.1)شکل  شکل گرف  

ی آماری مورد پردازش قرار گرفتند. در بخش نخسووو  به هاروششوووده با اسوووتفاده از یگردآوری هادادهدر روش کمی، 

ی موردنظر پرداتته، در بخش دوم به تحلیل عامل اکتشوافی و در نهای  به تحلیل عامل تأییدی پرداتته شود. هادادهتوصویه 

 عامل گرد آمدندک 4گویۀ موردبررسی در  111متغیر و  11از تحلیل عاملی شامل  آمدهدس  بهی هاافتهی

 ی آموزشی متأثر از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطینیازها (1

 موانع آموزشی و تحقق آموزش کارآفرینی در فضای یادگیری مدارس (2

 ابزارهای آموزشی و اهداف مطلوب (3

 آموزاندانشی کارآفرینی و آینده هاآموزش (4

باشوودک در بخش نخسوو  متخاوواووان و تبرگان حوزۀ کارآفرینی که اام ۀ آماری پژوهش حاضوور شووامل دو بخش می

نفر و با روش گلوله برفی انتخاب شودند. ماواحبه  22به ت داد   انددادهبوده و یا در این تاووا پژوهش انجام  نظرصواح  

هرگاه   هاماواحبهم  یاف . بدین ترتی  در طی انجادسو  با این افراد تا اایی ادامه پیدا کرد که محقق به مرحلۀ اشوباع نظری 

کلی پژوهشور پ  از  طوربهشد. ، انجام مااحبه متوقه میشودیمی تکرار نوعبه سؤارتکرد که پاسو  محقق احسواس می

ی نیسوتند. اتازهی ادید، حاوی اطالعات هاماواحبهیاف  و این نکته را دریاف  که دسو  ماواحبه، به اشوباع نظری  22انجام 

و یا از  پاواتسو یا از طریق اپلیکیشون  صورفاًه دلیل رعای  مسوائل بهداشوتی در دوران شویوع کرونا، عالوه بر این پژوهشوور ب

 باشد. ( می1به شرد ادول شماره ) هاآنت مشخاااس  که را ترتی  داده هامااحبهطریق تماس تلفنی 

)لوی  گردداطالک می ،شوودمی یریگ آن اندازه اتکه مشوخاو  یاریک از اعضوای اام هه بهعناصور اام ه  ای هیاول یواحدها

و تمامی مدیران مقطع ابتدایی کلیه م لمین پایه  شووامل آماری در بخش دوم ۀاین اسوواس نمون بر ؛(13ک 1390، شووو یو لم

 .ها قرار گرفتنددر م رض پاسخنامه نمونه صورتبه هاآننفر از  46 کهنفر بود  752مدرسه برابر با 

مشوواهده، ماوواحبه، پرسووشوونامه و مطال ات اسوونادی و  ازاملهی متفاوتی هاروشدر این تحقیق از  هاادهدبرای گردآوری 

یافته بهره  ساتتارساتتاریافته و پرسشنامۀ یاز از ابزار مااحبۀ عمیق نیمهموردنمیدانی استفاده شد. برای دستیابی به اطالعات 

آورد و در روش میدانی  به دسو  رزم را  اطالعات اسوناد و مدارک،شود. در روش اسونادی، پژوهشوور با مراا ه به گرفته

و  در بخش کیفی از گراندد تلوری هادادهیاف . برای تحلیل دسو  مراا ه نمود و به اطالعات مورد نظر   هانمونهبه  ماًیمسوتق

 استفاده گردید. SPSS افزارنرمهای کمی از برای تحلیل داده
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ادیبنداده لیحاصل از تحل یکیمی مدل پاراداک 1شکل 
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 پژوهش  ۀموردمااحبمشخاات کارشناسان   ک1ادول  

 جنس سمت فیرد
 تیفعال ۀ سابق

 )سال(
 جنس سمت ردیف

 تیفعال ۀ سابق

 )سال(

 9 مرد  ینی مدرس کارآفر 12 11 مرد  ینی مدرس کارآفر 1

 10 زن ینی مدرس کارآفر 13 8 زن نمونه  نی کارآفر 2

 5 زن ینی مدرس کارآفر 14 13 زن ینی مدرس کارآفر 3

 4 زن ی آموزش   ی ری مد یدکتر 15 10 زن ینی مدرس کارآفر 4

ی تیروانشناس ترب یدکتر 16 5 زن نمونه  نی کارآفر 5  8 زن 

 5 مرد  )مدرس(  آموزش یتکنولوژ  یدکتر 17 3 زن ینی مدرس کارآفر 6

)مدرس( ی  آموزش   ی ری مد یدکتر 18 10 زن پژوهشور()ی عموم یروانشناس یدکتر 7  7 زن 

 5 مرد  ینی کارآفرمدرس   19 2 زن ی نی ارشد کارآفر یدانشجو 8

 11 زن ینی مدرس کارآفر 20 3 زن ی نی کارآفر یدکتر 9

 9 مرد  ژوهشور پ 21 7 مرد  ینی مدرس کارآفر 10

 10 زن ی آموزش   ی ری مد یدکتر 22 4 زن ی نی کارآفر یدکتر 11

 

آمد و  به دسو  کیفی که از طریق ماواحبه  یهاداده  ؛در این تحقیق با دو گونه داده موااه هسوتیم بیان شود، که قبالً طورهمان

. باشدمیمتفاوت  هادادهاز این  هرکدامنحوه تحلیل  ذکر اسو  که. قابلاندشودهگردآوری  ،کمی که از روش پیمایش یهاداده

از روش تحلیل تماتیک  ،عمیق گردآوری گردیدنیمه ۀکه در گام نخسو  و با اسوتفاده از ماواحب کیفی یهادادهل برای تحلی

 ۀبه تحلیل مقول گانهسه، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک و کدگذاری هاداده یآورامعاز پ   این اساس براستفاده شد. 

قرار  هامقولهمحور دیور  عنوانبههسوووته در مرکز و  ۀآن پرداتته شووود. در این مرحله از تحلیل و ارائه نتای ، مقول ۀهسوووت

با  هادادهدوم، تحلیل  ۀ. سود  در مرحلباشودمیپارادایمی مشوهور  ۀمدلی اسو  که به مدل نظری ،این فرایند ماحاولگرف . 

پرداتته شود که از طریق  ییهادادهدر بخش توصویفی به  باطی صوورت گرف .اسوتفاده از روش تحلیل توصویفی و تحلیل اسوتن

تحاویلی، توزیع میزان تحاویالت، توزیع عناوین   ۀتوزیع انسوی، توزیع سونی، توزیع رشوت مانندگردید  یآورامعپرسوشونامه 

اسوتنباطی از طریق تحلیل عامل   یهاافتهیدر قسوم  (. یموردبررسو ی پاسوخوویان )نمونه کار ۀشوغلی، توزیع سوابقه و تجرب

 کمی پرداتته شد. یهادادهاکتشافی به بررسی 

و ت ریه مجدد وضوع مواود   تودانتقادی، کنندگانمشوارک   ۀیلوسو بهکردن  بررسویاعتبار و روایی پژوهش حاضور از طریق 

کار گرفته شود. اه  پایایی پرسوشونامه نیز از ادول فرمول آلفای کرونباس اسوتفاده شود که هدر طول تمامی فرایند تحقیق ب

 باشد.مشاهده می( فابل2در ادول شناره )ای  آن آمد و نت به دس   0/ 781مقدار آن برابر با 
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ها و ضری  آلفای کرونباساب اد، گویه ک  2  ادول  

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه  ابعاد ردیف

کارآفرینی ۀموانع توس  1  11 0.762 

کارآفرینی  ۀعوامل مؤثر بر توس  2  13 0.731 

درسی یهاکتاب تأثیر  3  9 0.716 

 0.780 10 نقش م لمان  4

شخایتی یهایژگی و 5  16 0.739 

مطلوب اهداف  6  11 0.855 

 0.843 10 تأثیرات در زندگی  7

آموزان دانش افزایش توانمندی  8  9 0.880 

 0.895 9 نیازهای م لمان و مدیران مدارس  9

آموزان دانشنیازهای  10  7 0.756 

 0.808 6 تأثیرات عوامل محیطی  11

 

 اهافتهی 

 کمی ابتدا یهادادهبه دو صوورت کمی و کیفی صوورت گرف . در تحلیل  هاداده وتحلیلیهتجز ،بیان شود قبالًکه  طورهمان

 به دسو  کاری پاسوخوویان(  ۀو تجرب لی، میزان تحاویالت، عناوین شوغلیتحاوی ۀتوصویفی )انسوی ، سون، رشوت یهاافتهی

در این بخش  یموردبررسو اسوتنباطی از طریق تحلیل عامل اکتشوافی پرداتته شود. متغیرهای  یهادادهسود  به بررسوی   .آمد

 به دسو   هاآنانحراف اسوتاندارد از میانوین و  گویه مشوخ  گردید که ابتدا میانوین 111 درمجموعمورد و  11مشوتمل بر 

مشوخ  ها،  ها و م نادار بودن آنتفکیک درسو  عاملو آزمون بارتل  اسوتفاده گردید تا  KMOآمد. همچنین از شوات  

 گردد.

 

 و بارتل   KMOآزمون  :3ادول  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy . 

 
0.667 

 

Bartlett's Test of Sphericity 

  

Approx .Chi-Square 310.740 

df 55 

Sig. 0.000 
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 همچنین .باشوندمی یاسوازهدارای اعتبار  یموردبررسو موارد  تمامدر  هاعاملکه   هسوتنداین مطل   یدمؤ مقادیر ادول فوک 

برابر  KMOبواشووود، نتوای  آزمون  0.6منواسووو  موردتحلیول نبوایود کمتر از  یهواداده کوه ییاز آنجواو  بوده عوامول م نواداراین 

 ۀاز مجموع هریکدیور برای  به عبارت؛ ، اسووتنتا  مفهومی انجام گرف  هاعاملپ  از چرتش یا دوران  .باشوودیم 0.667

 کبدردازیم هاآنبه تفسیر تا بیشتر مفهومی عمومی را ت یین نموده  ،اندگرفتهیک عامل ت لق  که به ییهاهیگو 

 

 استنتا  مفاهیم مشترک   ک4ادول  

 هاعامل ردیف
مقدار 

 ویژه

درصد 

 مقدار ویژه

درصد از 

 هاکل عامل

 32.884 33.497 3.685 ی طیو عوامل مح یآموزش ی متأثر از ابزارها یآموزش یازهاین 1

 12.971 16.159 1.777 مدارس یریادگی یآموزان در فضادانش یتوانمند ۀو تحقق توس  یموانع آموزش 2

 12.920 10.998 1.210 و اهداف مطلوب  یابزار آموزش 3

 11.293 9.415 1.036 آموزان دانش ندهی و آ ینی کارآفر یهاآموزش  4

 

اسوو . عامل گرد آمده 4گویه موردبررسووی در   111متغیر و  11مجموع در ، گرددیمدر ادول فوک مشوواهده  نحوی کهبه

 ،در این مودل مفهومی ؛ینود تحلیول عوامول اکتشوووافی پژوهش را در یوک مودل مفهومی تالصوووه نمودآبر توانیمبودین ترتیو  

آموزش  ۀآموزش کارآفرینی و موانع توسوو  ۀ)عوامل توسوو وضوو ی  سوواتتاری  کلیِ ۀدسووتدر سووه  آمدهدسوو  بهعوامل 

درسوی بر  یهاکتاب ریتأثآموزش کارآفرینی،  یهایتوانمند ۀدر توسو  آموزاندانشنیازهای مواود )   یوضو  ینی(،کارآفر

آموزش کارآفرینی در  یراتتأثآموزان، آموزش کارآفرینی دانش ۀوزش کارآفرینی، نیواز م لموان و مدیران در اهو  توسووو و آم

رینانه( و برآیند در دو حال  آموزش کارآف یهایتوانمند ۀدر توسوو  آموزاندانشآموزان و نیازهای زندگی شووخاووی دانش

 توانیمرا   موردنظراین اساس مدل   . برباشندیمآینده مطلوب و رسیدن به اهداف در مقابل بازتولید وض ی  مواود( ) یکل

 نشان داد.( 2شماره )به شکل 
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 برآیند تحلیل عامل اکتشافی پژوهش ک 2شکل 

 

 د؟انمدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کدام یهامؤلفهاولک اب اد و  سؤال

 اند ازکعبارت هامؤلفهاین اب اد و 

   عواملدرصد از کل  32/ 88از ابزارهای آموزشی و عوامل محیطی با  متأثرنیازهای آموزشی  (1

 عواملدرصد از کل  12/ 97در فضای یادگیری مدارس با  آموزاندانشکارآفرینی  یهایتوانمندموانع آموزشی و تحقق  (2

 عواملدرصد از کل  12/ 92ابزار آموزشی و اهداف مطلوب با  (3

   عواملدرصد از کل  11/ 29 آموزاندانشکارآفرینی  یهاآموزش (4

کارآفرینانه، سوووریامان و آموزش  یهامؤلفه( با شووناسووایی اب اد و 1398) همکاراننتای  پژوهش محققانی چون طغرایی و 

  آموزشقابل( با شوناسوایی مفاهیم 1396) همکاران آموزش کارآفرینی، بهمنی و یهاشوات ( در تشوخی  2017) کاریونو 

( 2016)موانع مواود و هسوی  در طریق ارزیابی وضو ی  آموزش کارآفرینی ( از1399) زادهحسونکارآفرینی، ظهیرالدینی و 

اول  ۀلفدر بررسوی مؤ داشوتند.  قراراین پژوهش  یهاافتهیدر راسوتای کارآفرینانه،  یها  یف الت یین اهداف مرتبن با  ۀیلوسو به

در آموزش عواملی که  ،درسوووی یهاکتوابثیر ارهای آموزشوووی و عوامل محیطی به تأاز ابز متوأثری نی نیوازهای آموزشوووی 

 در این میان دول   . ، آموزش ترکیبی، ایفای نقش و...یسووازهیشووبتالک،  یهایبازاند از عبارت گردندیم دیتأک  ینیکارآفر

گونه که قبالً  همانزیرا  ؛را در دس  دارد هارسات  یزکه اصالد  شودیمعامل محیطی محسوب  نیترمهم عنوانبه نیز

 اهداف مطلوب

 آینده مطلوب

 تضعیف

 تقویت

 کارآفرینی ۀمانع توسع

 کارآفرینی ۀعامل توسع
 آموزدانشزندگی شخصی 

 آموزش در مدارس

 نیاز معلم

 نقش کتاب

 نقش معلمان

 آموزنیاز دانش

 برآیند وضعیت موجود وضعیت ساختاری

 بازتولید وضع موجود
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ارتباطی  یها  یحما ریتأثتح   یتواهقابل طوربه آموزش کارآفرینی ،بود( مطرد شووده2017) هیو عبدللط انیلیتوسوون گ 

این  یهاافتهی .باشودیملفه در این مدل پژوهشوی ی در فضوای یادگیری مدارس دومین مؤ . موانع آموزشوی کارآفرینقرار دارد

مین کارآفرینی را در مدارس ابتدایی تأاهداف آموزش  لزوماًتدوین یک الد کتاب در پایه شووشووم  که پژوهش نشووان داد 

  ۀروحیو  ۀموانع دیوری بر سووور راه توسووو و  ،درس یهواکالستودری  سووونتی مسووولن در  یهواروشنخواهود کرد. همچنین 

سووم ی نی  ۀلف. در تاووا مؤ اسو  بودهموردتأیید نیز ( 1398) همکارانیافته توسون عزیزی و  نیا .باشودیمکارآفرینانه 

مبتنی بر آموزش کارآفرینی، ادیام  یهایباز مانندیید کردند که اسوتفاده از ابزاری تأ هاافتهی ،ابزار آموزشوی و اهداف مطلوب

یید گاردیا و موردتأ یهاروشازو  ییسووراداسووتانکارآفرینی براسوواس  آموزش درسووی، یهابرنامهآموزش کارآفرینی در 

 آموزاندانشکارآفرینی  یهاآموزش .باشودیم( 1395) ( و آراسوتی و همکاران1396) یمختارعزیزی و  ،(2014) همکاران

  یهانیمحدر   آموزاندانشکه  گرددیمکارآفرینانه باعث  یهاآموزش یید نمودندپژوهش تأ یهاافتهی. باشودیم چهارم ۀلفمؤ 

یجاد کنند و ادید ا یهاسووبک ،تود را شووناسووایی یهاییتواناو  اسووت دادهابتوانند  . همچنینرندیگ واق ی یادگیری قرار 

( 1398) همکارانعزیزی و  و (1398) همکاراناز تحقیقات طغرایی و  حاصووولنتای  با نتای   نیا باشوووند.نوآوری داشوووته

 همخوانی دارد.

 

 ند؟ادومک موانع مدل آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی کدام سؤال

رای  سوونتی،   یهاروشاسووتفاده از  توان به موارد ذیل اشوواره کردکمی ابتداییاز موانع اصوولی آموزش کارآفرینی در مدارس 

آن در مدارس ابتدایی، ضوو ه سوواتتار مدیریتی کشووور و عملکرد ضوو یه  ۀندرداتتن به موضوووع کارآفرینی و توسوو 

فرهنوو کوارآفرینی از سووووی  هکوارآفرین، تبلیغوات ضووو یه دربوار آموزان و م لموانِدر حموایو  از دانش وپرورشآموزش

  مدتکوتاهموا  پیامدهای منفی  . عوامل مذکورام ی و تحقیقات اندکی که در این دوره سونی صوورت گرفته یهارسوانه

نادری و  هایپژوهشهای یافتهیافته با  نیا .اندکشوور شودهو سویاسوی  یااتماع ،یاقتاواد فرهنوی، یهانهیزمت در و بلندمد

( 1398) ( و مرادی و همکواران1396) همکواران(، مرتضوووی نژاد و 1399) زادهحسووون(، ظهیرالودینی و 1398) همکواران

شووراین و امکانات رزم برای تحقق اهداف  یباردسووتدر اسووناد  ،دارندیمکه این تحقیقات اذعان  گونههمانهمخوانی دارد. 

از موانع اصولی آموزش کارآفرینی    ،این اهداف در مدارس یریگ شوکلکارآفرینانه فراهم نشوده و ضو ه سواتتار نهادی برای 

باشند.میدر مدارس 
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 یریگجهینتبحث و 

آموزش کارآفرینی در مدارس ابتدایی تابع شووراین سوواتتاری حاکم بر نظام آموزشووی کشووور و مقامات  یهامؤلفهاب اد و 

صوادره  یهادسوتورال مل و هابخشونامهم لمان و مدیران به دلیل سواتتار متمرکز نظام آموزشوی، تابع . دنباشو یمباردسوتی 

ینی در فضووای در تحقق کارآفر .باشوودینمنیازهای کارآفرینی در مدارس  گویپاسوو ابزارهای آموزشووی  طرفی از هسووتند.

کاردسوتی و داسوتان که برای  ،بلکه روش تدری  ف ال همراه با بازی ؛باشودینم گو پاسو سونتی  یهاوهیشو یادگیری مدارس، 

 ۀتحقیقات مت ددی که در حوز باواود .دینمایممین أآموزش کارآفرینی را ت  اهداف سوو ،ا کنندهسوورگرمکودکان اذاب و 

در این تاووا  وپرورشآموزشبر وقوف کارگزاران اصولی  توانینم ،آموزش کارآفرینی در مدارس صوورت گرفته اسو  

 ،آل . در یک وضو ی  ایدهدنباشو ینمکارآفرینانه در مدارس ایران گویای وضو ی  مطلوبی  یهاآموزشلذا   ؛اطمینان داشو  

 ۀتقویو  روحیو  موانع سووواتتواری بواعوث و  هوا  یو محودود، رفع گر  یو حموابوا بهبود دانش کوارکنوان، تروی  فرهنوو ارس مود

 .شوندیمآموزان و همکاری در میان دانش نف اعتمادبه ، تودباوری،یریپذسکیر

مشوخ  بر ت امل  صوورتبهکه  باشودیمبر مواردی متکی  آموزش کارآفرینی در مدارس حاضور، پژوهش یهاافتهیبراسواس 

تمامی نهادهایی  . همچنینسوتماتیک اسوتوار اسو  مدل بر ت املی سوی نیا .کندیم یدتأک  ،یرگذارتأث یهامؤلفهاب اد و  تماممیان 

. کنندیمأمین اهداف تود را ت هم و برندیم یشپبهااتماعی را  آموزش عمومی هسووتند، هم هدف سوویسووتمکه متولی امر 

هوداف، حضووووری م نوادار آموزش کوارآفرینی در متن آن ا کوه رنودیگ یماهودافی قرار  نهوادهوای آموزشوووی در تودمو  درواقع 

 در اتتیار واعدی راالزامات و ق ،رسومی و ییررسومی یهاآموزش این مدل دول  با نظارت بر عملکرد در تواهد داشو .

 .دندهیمآموزش کارآفرینی سوک  یسو بهکه مدارس را  دهدیمقرار  هاآن

 

 فهرست منابع فارسی

رش بر نو ییسراداستاناز طریق روش  آموزش کارآفرینی ریتأث (.1395افسانه ) باقری، و سمیرا قدوسی، زهرا، تی،آراس -

 .612-593، ص  4شماره  ،9دوره  فالنامه توس ه کارآفرینی. ابتدایی، آموزان مقطعکارآفرینانه دانش

 تانه کارآفرینی ایران. انتشارات ، تهرانکمبانی کارآفرینی (.1393محمد ) سید مقیمی، و محمود داریانی، راحمد پو  -

 شرک  پردی . انتشارات ی، ت اریه الووها نظریات، تهرانککارآفرین (.1387محمود ) پورداریانی، احمد -

 کارآفرینی روحیه در سازمانی(. ارزیابی نقش او  1389محمود ) ا فرپور، بلقی  و باورصاد، محمد مهدی، زاده، بهرام -

 .180-151 (،1)6اهواز،  چمران شهید دانشواه تربیتی علوم مجله ،شهر اهوازمقطع متوسطه  آموزاندانش

کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقوی  نورش  آموزش (.1396رسول )بهمنی، ندا، آراستی، زهرا و حسینی،  -

 دانشواه تهران.کارآفرینانه، نشریه توس ه کارآفرینی، 
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و  کارآفرینی در ایران و سوایر کشوورها  یهاآموزشه تطبیقی  مطال (. 1392فاطمه )، پرسو  حقتلیلی، نرا  تاتون و  -

ش بهزیسوتی، ماهنامه کار و اام ه، شوماره  آموزش کارآفرینی به زنان سورپرسو  تانوار تح  پوشو  مؤثرراهکارهای  ارائه

 .1392آبان ، 162

طراحی الووی آموزش کوارآفرینوانوه در مودارس، (. 1398) هیو سوووم، سووو یود و هواشووومی، یواحودیرمطغرایی، محمودتقی،   -

 .83-59ص  ، سال هجدهم، 71آموزشی، شماره  یهاینوآورمه فالنا

بان  وضو ی  کارآفرینی ایران براسواس گزارشوات دیده یابیارز (.1399، محمد )زادهحسونو  سوادات ینو مظهیرالدینی،  -

در  فاولنامه رویکردهای پژوهشوی نوینفرینی و توسو ه طی چهار سوال اتیر، اهانی کارآفرینی و موسوسوه اهانی کارآ

 .56-69الد هفتم، ص  ، 37شماره مدیری  و حسابداری، 

کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد    آموزش (.1396نوار )عزیزی، محمد و مختاری،   -

 .654-635، ص  4، شماره 10تلفیقی، فالنامه توس ه کارآفرینی، دوره 

بسوته آموزش کارآفرینی بر تالقی  و   ریتأث(. 1398) رضوا و زعفریان، احمد ،پوریعلعزیزی، زهره، صوفاری نیا، مجید،  -

 .261-280، فالنامه توس ه کارآفرینی، ص  دبستانییشپکودکان  نف اعتمادبه

کارآفرینانه   یهایتوانمندالووی آموزشوی توسو ه  ارائه (.1397مسولم )علوی، و  ابوالقاسوم ،یمیابراه عسوکری فر، کاظم، -

 .101-120، ص  1، شماره 11دوره شخایتی، فالنامه توس ه کارآفرینی،  یهایژگ یو گرییانجیمآموزان با در دانش

  مرکز اربردها، تهرانکو ک  هاروشک یریگ نمونه(. 1390و امیر مجدی )، مترام گیتی مختاری یاستنل لوی، پل و لمی شو، -

 ، پژوهشکده آمار.رانیا آمار

پرورش  ارائوۀ مودل (.1398هیر، علی و ا فری، پریوش )مرادی پردنجوانی، حجو  الوه، نیکنوامی، ماوووطفی، تقی پور، ظ -

 .1399، بهار 25سال هفتم، شماره موزان کارآفرین در مقطع ابتدایی، فالنامه آموزش در علوم انتظامی، آدانش

بررسوی عناصور طراحی برنامه درسوی  (. 1396تواه، علی و عباسوی، عف  ) مرتضوی نژاد، نیلوفر، عطاران، محمد، حسوینی -

، صو  1396، بهار 44ایران، سوال یازدهم، شوماره قی، فاولنامه مطال ات برنامه درسوی کارآفرینی براسواس رویکرد تطبی

80-49. 

الووی برنامه   یابیباراعت (.1398مریم و احقر، قدوسوی )، سویه نراقی، اهللعزت سوادات، نادری،  هیآسو  مدرسوی سوریزدی، -

و ارزشوویابی   یریگ اندازهدوم ابتدایی(، فاوولنامه مورد مطال هک درس فارسووی دوره ) نانهیکارآفررسووی مبتنی بر رویکرد د

 .107-138 ، ص 28آموزشی، سال نهم، شماره 

(. تحلیل موانع آموزش اثربخش درس کارگاه  1398نادری، نادر، رضووایی، بیژن، سوولیمانی، م ین و رسووتمی، سووحر ) -
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